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2013. janlaár l-től hatályba lépett a hulladékról szóló 2012. évi CXXXL. törvény

(továbbiakban: Ht.), ami mind az önkormányzatoknak, mind aközszolgáltatóknak a korábbi

törvényi előírásoktól eltérő, új rendelkezéseket tarta|maz. Az űj törvényi előírásoknak

megfelelően, Balatonfiired Városi Önkormányzat a PROBIO Balatonfiiredi

Településüzemeltetési Zi.T átalakjtásával szétválással- kiválással megalakította

Társaságunkat, amely 2014.január l -től kezdte meg működését.

Az új Ht. alapján szükséges a hulladékszállítással és gyűjtéssel kapcsolatos helyi

önkormányzati rendelet módosítása is. Erre figyelemmel kérjük, hogy az ii törvényi

előírások miatti változásokat, valamint a Tarsaságunk által alkalmazottmentességi kérelemre

vonatkozó rendelkezés1 szíveskedjenek figyelembe venni a vonatkozó rendeletiik

módosításakor:

1. A helyi önkormányzati rendeletben közszolgáltatóként meg|elölt a PROBIO ZRT-t a

Balatonfüredi Hulladókgazdálkodási N.onprofit Kft-re szükséges módosítani.

2. A Ht. 47. § (4) bekezdése szerint a nyaralótulajdonosokntak az éves közszolgáltatási

díj 50 %o-áfrran kell megállapítani hulladékszállítási díjat. Ezért kérjük, ha a helyi

rendeletben jelenleg 7 hőnap a nyaralótulajdonosok igénybevételi és díjfizetési

kötelezettsége, azt 6 hónapra szíveskedjenek módosítani. Javasoljuk továbbá,hogy ez

az időszak április 15-től október 15-ig tartó időszakra vonatkozzon, igy egységes

ü,{



rendszert tudunk kialakítani a működési területi,inkön lévő teleptilések

vonatkozásában.

3. A Ht. és más vonatkozó jogszabályok nem írják elő aközszolgáltatóknak, hogy az

ingatlanok használaton kívütisége esetén a díjfizetés alól mentességet biztosítson

az ingatlatthasználónak. Azonban Társaságunk továbbra is fenn kívánja tartani eú. a

korábbi években kialakított és alkalmazott rendszert, de az alábbi indokok miat1 a

nyaralótul aj dono sokra vonatkozó l ehető sé g ek j el entő s v áltoúatásáv al:

Az Eszak-Balatoni Térsóg Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési

ÖnkormanyzatiTársulás váIíozatlan feltételek mellett működik, de ez az állapot 2014.

óvben csak állami térnogatás igénylése mellett tartható fenn, mivel a jelenleg

alkalmazott dljtOtel a jogszabályi változások míatt az Észak-Balatoni rendszer

működésónek megkezdese előtti dí}- amely csak a heti egyszeri lakossági

hulladéksz áI\ításra, valamint az évi egyszeri lomtalanításra nyújt fedezetet. Ezze|

szemben működési területiinkön a szelektív hulladékgyujtést és a Balatonfiiredi

Térségi Komposztáló Telepet is változatlan feltételekkel működtetj ük.

Tarsaságunk az ingatlanok használaton kívüliség esetén a díjfizetés alól mentességre

és annak igazolására az alábbijavaslatot teszi:

,,A lakóeg,,ség (üdülőeglség) használaton kívülisége esetén, amennyiben az

ingatlanhasználónak díjtartozása nem áll fenn, írásban lúrhet mentességet a

hulladélcszállítási díj megfizetése alól, ha az adott időszalcra (üdülő esetén a teljes

nyaralóidőszalcra, azaz 6 hónapra) vonatkozó, a szolgáltató által leolvasottan "0"

foglasztásit igazoló közüzemi elszámoló számla {víz (*') vagl villany (k Irh)}

másolatát utólag, a tárg,lévben meghildi, vagl ha a jeglző igazolja ingatlanának

használaton kívüliségét. A mentesség csak az igazolt időszalcra tartható fenn.

A közszalgáltató a tárgÉvre vonatkgzó mentesxég iráy*- h*elrtet- kizárólag a

tárglévet követő január 20-ig fogadja el. "

Kérjük a fentiek figyelembevételével 201,4. március 31-ig szíveskedjenek rendelettiket

módosítani.
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